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FORMULÁRIO DE ADESÃO 
(Membro beneficiário) 

«SIMPLEMENT TELLE QUE TU ES» 

Associação regida pela lei de 1º de Julho de 1901 e pelo decreto de 16 de Agosto de 1901 da República Francesa. 

 

Nome :              

Sobrenome :             

Data de nascimento :         /    /            . 

Endereço :             

CEP :     Cidade :       País :     

Tel fixo:     Celular :       

Email :      @      
 

Declaro, pelo presente, desejar tornar-me membro beneficiário1 da associação: 

SIMPLEMENT TELLE QUE TU ES 

Desta forma, declaro reconhecer o objetivo da associação2 e ter aceito as condições do estatuto, assim 
como o regulamento interior que está a disposição na sede da associação3, reconhecendo integralmente 
os direitos e deveres dos membros da associação. 

Eu forneço para a minha inscrição os seguintes documentos: 

- Documento de identidade válido, contendo fotografia4; 
- Justificativa de domicílio; e 
- Um ou mais documentos atestando atividade profissional5 e renda familiar. (facultativo) 

Nota 1 : Para os membros beneficiários, documentos suplementares serão solicitados (i.e. Certidão de 
nascimento, Atestado médico); 
Nota 2: Após devidamente preenchido, o formulário deverá ser assinado pela mãe, pai ou responsável 
legal, no caso do futuro membro beneficiário ser menor.  

                                                           
1 Como definido pelo Artigo 6 – Composição, Estatuto da Associação STQTE; 
2 O objetivo da associação encontra-se no site da associação: https://apertbrasil.com.br/associacao-simplement-telle-que-tu-
es/; (Fonte: Estatuto da Associação) 
3 As versões eletrônicas do regulamento interior, assim como do Estatuto da Associação estão disponíveis na página protegida 
do site Apert Brasil. Solicite acesso à página protegida ou os documentos em versão eletrônica; 
4 Para crianças que ainda não possuam cédula de identidade ou passaporte, fornecer documento do responsável legal; 
5 Exigência para o responsável legal. 

https://apertbrasil.com.br/associacao-simplement-telle-que-tu-es/
https://apertbrasil.com.br/associacao-simplement-telle-que-tu-es/
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As informações coletadas são necessárias para a sua adesão. De acordo com a lei "Informatique et 
Libertés" – França – de 6 de Janeiro de 1978, você tem o direito de acessar e corrigir dados pessoais 
sobre você. Para exercer esse direito, entre em contato com o secretariado da associação. 

 AUTORIZO expressamente o uso da imagem do presente membro beneficiário a título gratuito, sem finalidade comercial, em todo e 
qualquer material entre fotos, documentos e vídeos, para ser utilizada exclusivamente pelos meios de comunicação da Associação STQTE, 
destinada a apresentação do referido membro ao Conselho de Administração, colaboradores e parceiros da Associação STQTE. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 
conexos a imagem do referido membro. 

Cidade      ,  /   / . 

Assinatura do titular ou representante legal 
«Lido e aprovado» 

 

        

 

RECIBO DE ADESÃO 

A ser preenchido pela Associação (cópia a ser enviada ao membro beneficiário ou responsável legal): 

Eu, abaixo assinado(a),           , 

Declaro ter recebido o formulário de adesão : 

Nome :      Sobrenome :         

Assim como todos os documentos solicitados. 

A adesão do membro supracitado está conseqüentemente válida. Este recibo confirma a qualidade de 
membro beneficiário6 do requerente e habilita o titular, sob certas condições7, a participar das 
Assembléias Gerais. 

 

Cidade       ,  / / . 

 

Presidente (ou seu representante legal): 

                                                           
6 Como definido pelo Artigo 6 – Composição, Estatuto da Associação STQTE; 
7 Artigo 8 – Membros – Cotização, Estatuto da Associação STQTE. 


